FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD
DADOS DO ATLETA PCD:
Nome:___________________________________________________________________________
Data Nascimento____________________
Sexo: M ( ) F ( ).
RG:_________________________________________CPF________________________________
Endereço:______________________________________________________Nº ________________
Bairro:_________________________________________Cidade____________________________
Estado:___________________________________________CEP:___________________________
Telefone Residencial_____________________________Telefone Celular______________________
E-mail___________________________________________________________________________
Morador de Ubatuba? ( ) Sim ( ) Não
Equipe:__________________________________________________________________________
CATEGORIA:
( ) CADEIRANTE – CAD
( ) DEFICIENTE VISUAL – DV
( ) AMPUTADOS DE MEMBROS INFERIORES – AMP ( ) DEFICIENTE INTELECTUAL – DI
TAMANHO DA CAMISETA
P ( ) M ( ) G ( ) GG (

)

CONTATO DE EMERGÊNCIA:
Nome:___________________________________________________________________________
Telefone Residencial______________________________Telefone Celular_____________________
Dados do ATLETA GUIA:
Nome:___________________________________________________________________________
RG:_________________________________________CPF________________________________
Endereço:_________________________________________________________Nº _____________
Bairro:_________________________________________Cidade____________________________
Estado:___________________________________________CEP:___________________________
Telefone Residencial_____________________________Telefone Celular______________________
E-mail___________________________________________________________________________
Data: ____/____/______

___________________________________________________________
Assinatura do(a) Atleta Participante

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Nome Completo:__________________________________________________________________
Data de Nascimento_________________________
Endereço Completo:________________________________________________________________
Cidade__________________________________________Estado___________________________
RG:___________________________________CPF:______________________________________
E-mail:_____________________________________Telefone:_______________________________
O(A) participante do CIRCUITO UBATUBA BEACH RUN – Corrida de Rua e Praia (“evento”) acima identificado(a)
DECLARA para os devidos fins de direito que:
• Está ciente de que o evento se trata de uma corrida Rua e Praia, de cujo percurso tem total conhecimento;
• Está em plenas condições físicas e psicológicas de participar desta corrida, não havendo qualquer recomendação
médica que o(a) impeça de praticar atividades físicas;
• Está em dia com rigorosa avaliação médica, conhecendo seu estado de saúde e sua aptidão física para participar do
evento;
• Assume, por livre e espontânea vontade, todos os riscos envolvidos e suas consequências em sua participação no
evento, incluindo acidentes, invalidez e morte, isentando, então os realizadores, organizadores e patrocinadores DE
TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE por quaisquer danos materiais, morais ou físicos que porventura venha a
sofrer, advindos da participação no evento;
• Leu, conhece, aceita e se submete integralmente a todos os termos do Regulamento do CIRCUITO UBATUBA BEACH
RUN – Corrida de Rua e Praia;
• Não portará ou utilizará, no percurso ou no entorno, bem como no local de entrega de kits, nenhum material publicitário,
promocional ou político sem a devida autorização por escrito da Organizadora do evento; e/ou qualquer material ou
objeto que ponha em risco sua segurança e dos demais participantes do evento;
• Está ciente das penalidades aplicáveis aos casos de descumprimento do Regulamento ou para o caso de ser cometida
qualquer falta grave, o que inclui a possibilidade de que a Organização impeça sua participação no evento, ficando
excluídos os direitos de reclamação sobre tais aspectos;
• Autoriza o uso de sua imagem, para fins de divulgação da corrida, por fotos, vídeos e entrevistas em qualquer meio de
comunicação e/ou no site e redes sociais do evento, sem ônus para os realizadores, organizadores e patrocinadores do
CIRCUITO UBATUBA BEACH RUN – Corrida de Rua e Praia.
• Está ciente que na hipótese de alteração de data ou suspensão da corrida por questões de segurança pública ou força
maior, todos os eventuais custos referentes à locomoção, preparação, estadia, viagens, entre outros gastos despendidos
serão suportados única e exclusivamente pelos participantes, isentando os realizadores, organizadores e patrocinadores
do evento pelo ressarcimento de quaisquer destes custos.
• Assume todas as despesas de hospedagem, traslados, seguros, assistência médica e quaisquer outras despesas
necessárias ou provenientes da sua participação no evento, antes, durante ou depois do mesmo;
• Compreende e está de acordo com todos os itens deste TERMO DE RESPONSABILIDADE, isentando os realizadores,
organizadores e patrocinadores do evento de toda e qualquer responsabilidade legal pelo que vier a ocorrer por
consequência de sua participação no evento.

___________________ (local), ____ de ______________ de 2019.
____________________________________________
Assinatura do(a) Atleta Participante

